
રા.મ.ન.પા./વે.વ./સે.ઝોન/જા.ન.ં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
વેરા વસિુાત શાખા, 
સે.ઝોન, 
તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૦ 

         રીકવરી ઝબેંશ – ૨૦૧૯/૨૦  

                     સવારે ૧૨:૦૦ કિાકે 

             વષષ ૨૦૧૯-૨૦ ની  રીકવરી ઝબેંશ અંતગષત નીચે મજુબ કાર્ષવાહી કરવામા ંઆવી: 
વોર્ષ ન-ં ૨ 

 “શીનાફેન વજંમબાઈ ચાલડા”ના યનુીટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી રૂ. ૬૩,૮૦૦/-  

 “ીયુબાઈ યાણા” ના યનુીટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી રૂ. ૫૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૩ 
 ોટયા વલસ્તાયભા ં૪-યવુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૧,૬૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૪ 
 જુના જકાતનાકા વલસ્તાયભા ંયીકલયી રૂ.૧,૪૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૬ 
 “તરયા યવોત્તભબાઇ” ના યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી રૂ. ૬૨,૫૬૦/-  

 બાલનગય યોડ ય આલેર ૭-યવુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૧,૮૬,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૭ 
 સ્લાભી વલલેકાનદં યોડ ય આલેર “કોન્લેળન વેન્ટય”ના ફીજા ભાે આલેર ળો ન.ં:- ૨૦૬- A ફાકી ભાગંણા 

વાભે વીર કયેર છે. 
 “ઇગર ેટ્રોરીમભ” ના યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી રૂ. ૬,૦૨,૦૬૦/-  

 “ક્રાવવક નેટલકક પ્રા.રી.” ના યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી રૂ. ૧૦,૨૬,૫૧૪/-  

 “દાનવીંશ જાડેજા” ના યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી રૂ. ૭૦,૯૦૦/-  

 “તાયા જલેરવક”| ના ફાકી ભાગંણા વાભે વીર ભાયેર.  

 માજ્ઞીક યોડ ય આલેર “ધયતી એાટકભેંટ” ભા ં૨-યવુનટને નોટીવ આેર.  

 ભતુખાના ચોક ાવે આલેર “ કંજબાઇ ોટબાઇ” ના યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી 
રૂ.૧,૩૩,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૮ 
“ઇમ્ીયીમર શાઇટવ” ભા ંઆલેર “કેીટર પસ્ટ” અને “આઇ.ડી.એપ.વી. ફેંક” ના યવુનટના ફાકી ભાગંણા 
યીકલયી રૂ. 2,70,000/- 

વોર્ષ ન-ં ૯ 
 વાધલુાવલાણી યોડ ય આલેર ૬-કોભળીમર યવુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૨,૬૦,૦૦૦/-  

 ગાધંનગય વોવામટીભા ંઆલેર યશણેાકં યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે ન-કનેકળન કાત કયેર.  

વોર્ષ ન-ં ૧૦ 
 યૈમા યોડ ય આલેર “ આળીલાકદ કોપ્મમ્રેક્ષ” ભા ં૨-યવુનટને નોટીવ આેર.  

 “જીલન શોર” ના ફાકી ભાગંણા વાભે નોટીવ આેર.  

 કારલાડ યોડ ય ૩-યવુનટને નોટીવ આેર.  



વોર્ષ ન-ં ૧૧ 
 ટેર નગય ભા ંઆલેર ૬-યવુનટને ફાકી ભાગંણા વાભે નોટીવ આેર.  

વોર્ષ ન-ં ૧૨ 
 ખોડીમાય વોવા. તથા શ્રી શયી વોવામટીભા ં૧૦ યવુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-  

 “ારલ સ્કુર” ના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી રૂ.૧,૬૦,૦૦૦/-  

 

વોર્ષ ન-ં ૧૩ 
 ગીતાનગય ભા ંઆલેર ૪-યવુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-  

 ભારૂતીનગય ઇન્ડ. એયીમાભા ંઆલેર ૪-યવુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૭૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૫ 
 “યીમરટેક એન્જીન કોમ્ોનન્ટ” ના યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી રૂ. ૧,૭૪,૧૮૪/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૭ 
 યભેશ્વય ઇન્ડ. એયીમા, મોગેશ્વય તથા કૈરાળવત વલસ્તાયભા ંભા ં૧૦- યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે નોટીવ 

આેર તથા યીકલયી રૂ.૭૦,૦૦૦/-  

 ફાફયીમા કોરોનીભા ંઆલેર “યાઘલજીબાઇ પાચયા” ના યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી રૂ.૨,૫૬,૦૦૦/-  

 કોઠાયીમા યોડ ય આલેર “ધયતી શોન્ડા” ના યવુનટના ફાકી ભાગંણા વાભે યીકલયી ૩,૫૧,૦૦૦/-  

 

 સે.ઝોન દ્વારા ૩-મમલ્કતોને સીિ મારેિ ૨૫-મમલ્કતોને જપ્તીની નોટીસ આપેિ તથા રીક્વરી 
રૂ.૧૯,૦૦,૦૦૦/- 

 વેસ્ટ ઝોન દ્વારા ૨૧ મમલ્કતોને જપ્તીની નોટીસ ૧-નળકનેકશન કપાત કરેિ તથા રીકવરી 
રૂ.૧૧,૨૫,૦૦૦/- 

 ઇસ્ટ ઝોન દ્વારા ૧૯ મમલ્કતોને જપ્તીની નોટીસ આપેિ તથા રીકવરી રૂ. ૮,૯૨,૦૦૦/- 
 

 આજ રોજ વેરા-વસિુાત શાખા દ્વારા ૩-યમુનટને સીિ મારેિ ૧-નળ-કનેકશન કપાત કરેિ તથા ૬૫-
મમલ્કતોને જપ્તીની નોટીસ આપેિ રીકવરી રૂા.૩૯.૧૭ િાખ રીકવરી   
 

આ કાભગીયી આવી. ભેનેજયશ્રી યાજીલ ગાભેતી, ભયયુ ખીભસયુીમા, વલલેક ભશતેા, વનયજ વ્માવ તથા 
તભાભ લોડક ઓપીવય, તભાભ લોડક ટેક્ષ ઇન્વેક્ટયશ્રીઓ તથા લોડક ક્રાકક દ્વાયા આવી. કવભશ્નયશ્રી કગથયા 
વાશફે, વભીય ધડુક તથા લી.એભ. પ્રજાવતના ભાગકદળકન શઠે કામકલાશી કયલાભા ંઆલી. શાર વીરીંગ 
અને યીકલયીની કાભગીયી ચાલ ુછે.  

 

                                                                                              આસી.મેનેજર(ટેક્સ) 
                                                                                         રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

 





 


